
Não fechamento de unidades, em especial as que estão em locais sem outras agências 
da Caixa ou oferta insuficiente de serviços bancários.
Manutenção da gestão do FGTS na Caixa.
Redução imediata da taxa de juros dos empréstimos. Redução das taxas e tarifas 
bancárias em defesa do papel público da Caixa. Não à mercantilização dos protudos, 
Manutenção do monopólio do penhor na Caixa.

Fim do GDP 
Fim da obrigatoriedade em participar do Time de Vendas.
Fim das metas abusivas e por condições de trabalho dignas
Fim do assédio moral, sexual e toda violência organizacional
Acordo de teletrabalho com controle de jornada e não por tarefa/produção, com ajuda 
de custo para o funcionário pelo uso da sua estrutura domiciliar para realizar as 
atividades de trabalho, além do fornecimento de todos os equipamentos e mobiliário 
Direito à desconexão.
Acesso do sindicato aos empregados(as) em teletrabalho
Melhorar o atual protocolo de prevenção à Covid, incluindo obrigatoriedade de 
afastamento de casos suspeitos ou que tiveram contato com casos positivos, no trabalho 
Mais contratações
Retorno da transparência nos processo seletivos, com critérios objetivos, a fim de evitar 
a vasta flexibilização observada na designações dos cargos, principalmente pelo SCORE 
que, na prática, tem acabado com a meritocracia nos processos e permite que gestores 
façam indicações com base em critérios pessoais.
Fim do caixa minuto, tesoureiro minuto e avaliador de penhor minuto
Recriação da VIPES e das GIPES ou estruturas regionais equivalentes
Criação de unidades para atendimento exclusivo ao Interaxa de modo a desafogar as 
Desenvolver campanha, com os empregados, de conscientização contra as competições 
internas de vendas, estimuladas pelos gestores.
Estabelecer um gabarito mínimo de funções por unidade de trabalho.
Que a Caixa adote medidas efetivas para que os problemas de indisponibilidade de 
sistema diminuam, uma vez que estes afetam diretamente a rotina dos empregados. 
Que quaisquer programas e/ou novidades no atendimento da Caixa sejam, 
primeiramente, informados de forma ampla a todos os empregados, e somente depois à 
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Caracterização como de efetivo exercício o período entre o fim da licença até a data do 
resultado da perícia, com a manutenção da remuneração integral, nos casos de pedidos 
de Prorrogação e de Reconsideração junto ao INSS, mesmo que venham a ser negados.
PCMSO a serviço da saúde e não dos interesses da direção Caixa.
Revisão do normativo que versa sobre Processo Disciplinar Civil garantindo o direito à 
ampla defesa, sem punição antes do fim do processo.
Atuação de equipe multidisciplinar da GIPES no acompanhamento e resolução de 
problemas dos PCDs nas unidades de trabalho, com autonomia para definir mudanças de 
unidade/setor, para que possam exercer o trabalho de acordo com suas características 
individuais, adequação do mobiliário, espaço e equipamentos para cada PCD, 
individualmente, como braile, lixeiras basculantes, etc.
Redução de jornada diária de 2h aos pais/mães/responsáveis legais de PCDs para 
acompanhamento (com asseguramento da remuneração integral mensal para 
empregados CAIXA, sem prejuízo da função) às terapias multidisciplinares e reembolso 
integral nas terapias multidisciplinares especializadas devido a ausência na rede 
credenciada. Custeio de medicamentos e insumos e ausência permitida ilimitada para 
acompanhamento ao médico e internação. 
Manutenção do GT Saúde Caixa e da negociação para acordo coletivo sobre o plano de 
Melhoria no atendimento ao assistido e credenciado  em todos  os canais de 
atendimento, inclusive no aplicativo Saúde Caixa, que apresenta muita intermitência. no 
Apresentação dos resultados da pesquisa anual de atendimento e satisfação dos 
usuários do Saúde Caixa
Retorno dos credenciamentos pelas CEREPs (ou equivalente) e das equipes próprias de 
atendimento do Saúde Caixa com a ampliação do número de empregados nestas 
atividades, alcançando todos os Estados
Ampliação da rede de credenciados, com atencão especial aos municípios com rede de 
credenciados insuficiente ou inexistente.
Renovação automática da carteirinha do Saúde Caixa, com envio 30 dias antes do 
vencimento e enviar aviso quando houver necessidade de atualização cadastral.
Reformulação do PCMSO com a realização anual de exames detalhados por todos os 
empregados, permitindo a verificação das reais condições de saúde e a existência de 
comorbidades de forma a possibilitar a rápida identificação de empregados de grupos de 
risco e a adoção de programas internos de prevenção e melhoria da saúde dos 
Apoio psicológico ao trabalhador dentro do ambiente de trabalho. Identificação por 
periodicidade aparte do PCMSO, com profissional específico (burnout, TAG e demais 
transtornos). Esclarecimentos aos colegas e gestores acerca de problemas mentais e 
diferenças comportamentais (geracionais x, y, z, millennials; TDAH; Asperger, etc).



Fim do descomissionamento para quem sair de licença médica e garantia de um ano de 
função após o retorno ao trabalho.

Revogação da reforma estatutária, por ser ilegal, e manutenção do Estatuto de 2007
Fim do voto de minerva na FUNCEF.
Eleições para o Conselho Deliberativo, Fiscal e Diretoria Executiva da Fundação em 
formato de chapa, e não por nomes, sem restrições para inscrição.
Restabelecimento da paridade no equacionamento, pois os participantes não podem 
assumir responsabilidades maiores do que a Patrocinadora.
Cobrança da Caixa sobre o contencioso.
Fim da Discriminação dos participantes do REG/REPLAN não saldado, inclusive no acesso 
ao encarreiramento.
Mais transparência na Funcef: com definição de prazo máximo para publicação das 
demonstrações financeiras e detalhamento de todos os investimentos por tipo, com data 
de aporte, valor de aporte inicial e taxa de rentabilidade no período.
Utilizar a educação previdenciária como instrumento para engajar os empregados na 
defesa da FUNCEF.
Incorporação do REB pelo novo plano.

Elaborar calendário de lutas, divulgando as ações com a antecedência necessária para 
organização e execução
Reuniões temáticas – virtuais e presencias que organizem a campanha
Defesa da Caixa 100% pública
Mobilização política e pressão para retirada da quebra de monopólio sobre o penhor do 
texto do PL 4188/2021 e pela não aprovação do PLP 230/2019
Realização de lives com os dirigentes da Caixa no RS para informar os colegas sobre o 
andamento da campanha salarial

Prioridade na concessão de trabalho remoto para as pessoas com deficiência e 
pais/mães de pessoas com deficiência.
Repetição da nota/conceito do GDP do ano imediatamente anterior quando o 
trabalhador não teve seu desempenho do ciclo atual consolidado em razão de licença 
Que o Bônus Caixa aconteça com a inclusão de todos os empregados, com critérios 
claros, objetivos e amplamente divulgados antecipadamente.
Manutenção da Gestão exclusiva da Caixa sobre as Loterias.

Plano de Lutas

Propostas coletadas durante o evento



Não à venda das Subsidiárias da Caixa: Gestão de Ativos de Terceiros, Caixa Cartões e 
Defesa dos Bancos Públicos Regionais: contra a privatização. 
Apoio aos Candidatos que se comprometam com as causas dos trabalhadores e a defesa 
das empresas públicas.
Revogação das extinções da função de Caixa e Tesoureiro
Negociação da implantação de um programa de desenvolvimento de pessoas com a 
participação dos colegas na construção e elaboração dos critérios.
Revogação da reforma trabalhista.
Defesa da FUNCEF e do Saúde Caixa
Fim da figura do Substituto Eventual ou remuneração adicional para os colegas que 
estejam incluidos como Substituito Eventual, hoje não remunerados fora do exercício 
Retorno da substituição em cascata
Em relação aos Caixas, deveria ter um número mínimo de caixas por agência (incluir no 
item do gabarito mínimo de funções


